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LỜI MỞ ĐẦU
CÔNG TY HPT VIỆT NAM xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe, thành 
công và thịnh vượng. Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng, sử dụng 
và đồng hành cùng sự lớn mạnh của chúng tôi trong thời gian qua. HPT VIỆT NAM 
được thành lập vào ngày 25 tháng 11 năm 2010 trong thời kỳ phát triển và bùng 
nổ công nghệ tại Việt Nam. Được thành lập với sứ mệnh phục vụ khách hàng 
những dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. HPT Việt Nam đã 
chọn cho mình con đường phát triển bằng uy tín và chất lượng hàng đầu. Công 
ty chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện để trở thành một doanh nghiệp phát triển 
bền vững và toàn diện. Chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng.
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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
- Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực sau: chuyên nhập khẩu, phân phối và 
lắp đặt các thiết bị an ninh giám sát như giám sát vật phẩm điện tử trong siêu thị, 
nhà máy; cổng dò kim loại, máy soi an ninh Xray hàng hóa; các thiết bị chuyên 
dụng phục vụ an ninh quốc phòng như X-ray soi chiều hành lý, Thiết bị dò tìm 
chất nổ, ma túy; thiết bị cho các ngành như thủy sản, giày dép, thiết bị y tế, thiết 
bị thí nghiệm, ngân hàng, …
- Với các chuyên gia đầu ngành, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín, đội 
ngũ nhân sự của HPT VIỆT NAM luôn được bồi dưỡng, trau dồi và ý thức được sứ 
mệnh phục vụ khách hàng. Trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tham gia và hội 
nhập mạnh mẽ với thế giới về mọi mặt. Rất nhiều cơ hội và thách thức đang chờ 
chúng ta ở phía trước. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
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CHỨNG NHẬN CỦA HÃNG SẢN XUẤT
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GIẤY CHỨNG NHẬN CO
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GIỚI THIỆU
- Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 đang trong giai đoạn bùng phát nguy 
hiểm trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Kinh tế trì trệ, sự dịch 
chuyển hạn chế. 
- Đặc biệt là trong tình hình văn phòng tòa nhà với số lượng người ra vào lớn hằng 
ngày, việc đo bằng máy đo thân nhiệt cầm tay thì không thể đáp ứng được. Do 
đó, hệ thống Camera đo thân nhiệt từ xa là một giải pháp tuyệt vời. 
- Hệ thống sau đây là camera nhiệt của hãng Dahua là một trong những hãng 
Camera hàng đầu thế giới, được HPT giới thiệu sử dụng để kiểm tra nhiệt độ cơ 
thể nhiều người cùng lúc một cách hiệu quả mà không cần tiếp xúc.
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• TIẾP XÚC GẦN VÀ RỦI RO 
CAO

Sự tiếp xúc gần giữa những người sử 
dụng giải pháp truyền thống này, dẫn 
đến nguy cơ lây nhiễm cao

• CHI PHÍ CAO, HIỆU QUẢ 
THẤP

Cần đầu tư số lượng thiết bị nhiều, 
nhân lực nhiều, dẫn tới tổng chi phí 
đầu tư lớn cho việc đo nhiệt độ thủ 
công. Phải kiểm tra lần lượt từng người 
một, hiệu quả không cao, gây mất thời 
gian và phiền phức cho quá trình kiểm 
soát nhiệt độ ra vào tòa nhà

• KHÓ THU THẬP SỐ LIỆU 
THỐNG KÊ, LƯU TRỮ

Thu thập dữ liệu, lưu trữ thủ công
Khó truy xuất và truy vết nếu có sự lây 
nhiễm dịch bệnh xảy ra

GIẢI PHÁP HIỆN TẠI
- Các phương pháp truyền thống như sử dụng nhiệt kế đo trán, nhiệt kế đo tai 
hoặc nhiệt kế thủy ngân, rất tốt trong việc phát hiện những người có nhiệt độ bề 
mặt da bất thường. Tuy nhiên, tất cả các phương pháp này đều có những thiếu 
sót rõ ràng và đáng kể:
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GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT
Sử dụng Hệ thống Camera tầm soát nhiệt từ xa thay thế phương 
pháp truyền thống với nhiều ưu điểm vượt trội:
• Giảm sự tiếp xúc giữa người với người, giảm nguy cơ lây nhiễm
• Quá trình đo nhiệt độ từ xa và phát hiện người bị sốt nhanh chóng và thuận 

tiện. Nhàm giảm thiểu tác động tới việc đi lại ra vào hàng ngày của mọi người
• Giảm tải nguồn nhân lực và thời gian đo nhiệt độ trực tiếp
• Lưu trữ giữ liệu đo nhiệt độ lâu dài, chính xác theo thời gian thực tế hỗ trợ quản 

lý ra vào và dễ dàng truy vết bệnh nhân Covid-19 và nguồn lây nhiễm 
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QUY TRÌNH KIỂM TRA THÂN NHIỆT

Người đi bộ vào các khu vực lắp 
đặt hệ thống đo thân nhiệt từ xa

Hệ thống tự động nhận diện khuôn 
mặt, đo nhiệt độ bề mặt trán

Hệ thống xác nhận những người 
có nhiệt độ cao hơn ngưỡng và 
cảnh báo

Phân loại và xác định người bệnh 
tại khu vực kiểm soát dịch bệnh
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DAHUA DH-TPC-BF5552P 
Camera cảm biến nhiệt Dahua DH-TPC-
BF5552P
• Hãng sx, xuất xứ: Dahua, China
• Tích hợp 2 camera : camera hình ảnh thông 
thường 2MP & camera cảm biến nhiệt trên cùng 
một model sản phẩm. 
• Camera nhiệt :
• Độ phân giải: 256*192. Phạm vi quang phổ: 
8μm~14μm 
• Độ nhạy nhiệt : NETD : <40 mK.
• Hỗ trợ tính năng ROI, phát hiện chuyển động, 
bảng màu
• Hỗ trợ đo nhiệt độ cơ thể. Ngưỡng nhiệt độ 
đo: ~ 30°C - 45°C
• Độ chính xác :  ± 0,3 °C khi hoạt động cùng 
với thiết bị Black Body
• Tích hợp cảnh báo bằng Còi hú & Đèn sáng 
trực tiếp trên cam.
• Hỗ trợ khay lắp thẻ nhớ max : 256GB
• Chuẩn chống bụi, nước : IP67
• Nguồn sử dụng : DC12V/ PoE / ePoE..

DAHUA MODULE PHÂN TÍCH 
DỮ LIỆU (BLACK BODY)
• Thiết bị đo thân nhiệt phụ trợ, kết hợp với 
Camera Nhiệt chuyên dụng để giảm
• thiểu tối đa mức độ sai số khi đo.
• Nhiệt độ hoạt động:40.0°C Nhiệt độ môi 
trường +5.0°C ~ 50.0°C
• Độ phân giải nhiệt (bước nhảy nhiệt độ):0.1°C
• Sai số :±0.2°C (từng điểm)
• Độ ổn định nhiệt độ: ±( 0.1~ 0.2 )°C/30phút
• Nhiệt độ và độ ẩm môi trường: 0~40 °C/ 
≤80%RH
• Nguồn sử dụng: 220VAC 50Hz
• Bao gồm: nguồn, chân đế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
HỆ THỐNG CAMERA ĐO THÂN NHIỆT
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DAHUANVR 
• Đầu ghi hình 4 kênh camera IP
• Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai 
luồng dữ liệu.
• Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 
720.
• Băng thông đầu vào max 80Mpb.
• Hỗ trợ lên đến camera 8MP.
• Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/ camera.
• Hỗ trợ kết nối với 1 ổ cứng tối đa 6TB, thời 
gian lưu trữ lên tới 2 tháng.

PHỤ KIỆN BỔ SUNG
• Màn hình hiển thị 55 inch
• Giá treo màn hình, camera di động
• Máy tính hiển thị 
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CHỨC NĂNG TIÊU BIỂU CỦA HỆ THỐNG
Hệ thống với chức năng nhận diện khuôn mặt tích hợp AI với độ chính xác cao
Đo thân nhiệt với độ chính xác cao: Sai số ± 0.3  °C, đem lại độ tin cậy cao trong 
rà soát dịch bệnh
Đô nhiệt độ từ xa với khoảng cách từ 2.0 đến 5.0 m, giảm thiếu sự tiếp xúc giữa 
người với người, giảm nguy cơ lây nhiễm 
Hệ thống đo nhiệt độ cùng lúc từ 10 – 15 người. 
Cảnh báo bằng còi và đèn, hiển thị trên màn hình để cảnh báo cho người kiểm 
soát và người ra vào tòa nhà kh phát hiện người có nhiệt độ vượt ngưỡng đặt. Ví 
dụ: 37.5 độ C (ngưỡng nhiệt độ có thể tùy chỉnh được
Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động đo nhiệt độ tới cảnh báo và lưu trữ dữ liệu.
Lưu trữ lâu dài, truy xuất dữ liệu dễ dàng
Hệ thống camera IP dễ dàng lắp đặt, đồng bộ và kiểm soát
Hệ thống dễ dàng tùy biến lắp đặt tại các khu vực khác nhau
Hệ thống dễ dàng nâng cấp với chức năng mở rộng tích hợp chấm công với đầu 
ghi và phần mềm AI.
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MÔ HÌNH KẾT NỐI
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CÁC CÔNG TRÌNH
TIÊU BIỂU
HPT Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị camera tầm soát nhiệt trong 
tình hình dịch bệnh phức tạp cho các đơn vị trải dài trên toàn quốc từ đầu năm 
2020 tới nay
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BỆNH VIỆN THANH NHÀN

BỆNH VIỆN THANH NHÀN
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HỆ THỐNG BỆNH VIỆN THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG
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BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NINH
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CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG
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BỆNH VIỆN QUẬN 2
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KHU CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN BÌNH
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CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
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CÔNG TY TNHH POU SUNG VIỆT NAM
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CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM
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CÔNG TY MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC SSG
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CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
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CÔNG TY TNHH MOLEX VIỆT NAM
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT
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CÔNG TY TNHH SUNG SHIN A ( VIỆT NAM )
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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
GIGAMALL VIỆT NAM
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CÔNG TY TNHH IDEMTSU ENGINEERING VIỆT NAM
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
TRƯỜNG TH-THCS-THPT QUỐC TẾ CANADA
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



XIN CẢM ƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DỊCH VỤ XNK HPT VIỆT NAM 
Trụ sở chính: 162 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Chi Nhánh Hà Nội: 17-TT03, Khu Đô Thị Mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Hotline: 0916 244 268 (HCM) - 0903 790 902 (HN)
Website: hptvietnam.vn


